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INSTRUÇÃO NORMATIVA CPG-AAS nº 7 

Aprova a Instrução Normativa CPG – AAS nº 7 do 

Programa de Pós-Graduação em Assistência e 

Avaliação em Saúde, nível Mestrado, da Faculdade 

de Farmácia. 

O COORDENADOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ASSISTÊNCIA E AVALIAÇÃO EM SAÚDE DA FACULDADE DE FARMÁCIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições regimentais segundo 

RESOLUÇÃO CEPEC Nº 1403/2016 

Resolve: 

Art. 1º Aprovar a Instrução Normativa referente à defesa de dissertação do Programa de 

Pós-Graduação em Assistência e Avaliação em Saúde, nível Mestrado, da Faculdade de 

Farmácia da Universidade Federal de Goiás, na forma de anexo a esta Instrução Normativa. 

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor cento e vinte (120) dias após 

publicação 

Aprovada na Comissão Administrativa em 06 de novembro de 107 

 

Goiânia, 07 de novembro de 2017. 

 

Prof. Dr. Flavio Marques Lopes 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Assistência e 

Avaliação em Saúde – FF/UFG 
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ANEXO: INSTRUÇÃO NORMATIVA CPG-AAS nº 7 

DEFESA DE DISSERTAÇÃO 

Art. 1º. A dissertação é o produto final do mestrado acadêmico e sua defesa deve ser 

solicitada pelo orientador (art. 6º e 55 da Res. CEPC 1403/2016). 

Art. 2º. O mestrado em Assistência e Avaliação em Saúde (PPGAAS) terá duração 

mínima de dezoito (18) meses e máxima de vinte e quatro (24) meses e será solicitada 

respeitando-se as seguintes exigências: 

§ 1º o pós-graduando deverá ter sido aprovado no Exame de Qualificação; 

§ 2º o pós-graduando deverá ter integralizado todos os créditos em disciplinas e 

atividades complementares, exigidos pelo PPGAAS; 

§ 3º O aluno deverá solicitar, na secretaria do PPGAAS, a inclusão na atividade 

Defesa da Dissertação, via memorando, com antecedência mínima de trinta (30) dias; 

§ 4º A solicitação para a Defesa da Dissertação deverá ser realizada pelo 

orientador, com no mínimo vinte (20) dias de antecedência, via SIGAA, devendo conter 

obrigatoriamente: 

a) Local, data e horário da realização da banca; 

b) Título, resumo, palavras-chave, nº de páginas do projeto; 

c) Grande Área do conhecimento e Área relacionada ao projeto de pesquisa do aluno; 

d) Os membros da banca, composta por no mínimo cinco examinadores (três efetivos e 

dois suplentes), sendo obrigatoriamente um membro efetivo externo ao programa, e 

um suplente externo ao programa, e o orientador o presidente da banca (Art 24, § 1º, 

item VII, Resolução CEPEC 1403/2016). 

e)  O coorientador poderá integrar a comissão examinadora; 
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f) Na hipótese de o(s) coorientador(es) vir(em) a participar da comissão examinadora 

de Mestrado ou Doutorado, este(s) não será(ão) considerado(s) para efeito de 

integralização do número de componentes previsto no inciso I deste Artigo. 

g) Os examinadores de que trata o inciso “d” deste artigo deverão ser portadores do 

título de Doutor ou equivalente; 

h) Após concluir a submissão, visualizar e realizar a Impressão da solicitação no 

formato PDF e encaminhar o arquivo para o e-mail do PPG-AAS 

(ppgaas@gmail.com). 

i) A Homologação da solicitação da Defesa do Produto Final será efetuada pela 

Comissão Administrativa após análise dos seguintes itens: solicitação da 

qualificação; Banca de Avaliadores; Comprovação das publicações e/ou submissões 

descritas no § 5º do Art. 2. 

§ 5º A comprovação de no mínimo oitenta (80) pontos (ANEXO – 1), sendo 

sessenta (60) pontos em publicações e/ou submissões de produtos relacionados à dissertação, 

onde o orientando é o primeiro autor e o orientador coautor, devendo os produtos obedecer aos 

itens a, b ou c deste parágrafo, e vinte (20) pontos, onde o orientando é um dos autores, e pelo 

menos um dos professores do programa esteja vinculado ao produto, de acordo com os itens d e 

“e”, deste parágrafo. Os produtos devem ser encaminhados à Comissão Administrativa, logo 

após o cadastro da banca pelo orientador, obedecendo aos critérios relacionados abaixo: 

a) periódicos com Fator de Impacto JCR (j) ≥ 0,000 (ANEXO – 2); 

b) periódicos com Fator de impacto SJR (h) ≥ 0,2 (ANEXO – 2); 

c) periódicos com Qualis igual ou superior ao Estrato  B3 na área do Programa; 
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d) Produção técnica, onde o aluno é um dos autores- Itens Gerais (ANEXO – 3); 

e) Produção técnica – Livros e capítulos de livros, onde o aluno é um dos autores 

(ANEXO – 4). 

§ 6º A entrega dos volumes impressos do produto final, relativas ao 

desenvolvimento da Dissertação, deverá ocorrer até quinze (15) dias de antecedência, 

devidamente protocolada na secretaria, exceto quando um ou mais membros da banca 

examinadora participar por videoconferência, neste caso, deverá ser entregue cópia digital para 

que a secretaria a envie junto com as normas aos membros da banca; 

Art. 3º. A Homologação da solicitação da Defesa da Dissertação, será efetuada pela 

Comissão Administrativa após análise da Banca de Avaliadores, e comprovação de no mínimo 

80 pontos em publicações e/ou submissões de produtos qualificados como descrito no § 5º do 

Art. 2º. 

Art. 4º O formato e a estruturação da dissertação do PPGAAS obedecerão aos seguintes 

formatos: 

I. formato clássico; 

II. formato artigo. 

§ 1º O trabalho impresso deverá ser apresentado em papel A4, fonte Arial 

(preferencialmente) tamanho 12, com espaçamento entre as linhas de 1,5 e com 6 pontos de 

espaçamento entre parágrafos. As margens (superior, inferior, esquerda e direita) foram fixadas 

em 2 cm e a tabulação padronizada em 1,25 cm, devendo obrigatoriamente existir os seguintes 

itens: 

a) Capa 

b) Termo de Ciência e de Autorização (TECA) 

c) Contra-Capa 
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d) Ficha Catalográfica 

e) Ata de Defesa de Dissertação (Lista de avaliadores antes da Defesa) 

f) Agradecimentos 

g) Sumário 

h) Lista de Tabela, Quadro e Figuras  

i) Lista de Símbolos, Siglas e Abreviaturas 

j) Resumo; 

k) Abstract 

l) Apresentação (Apresentar a temática e a forma de apresentação dos resultados) 

m) Referencial Teórico; 

n) Justificativa; 

o) Objetivos; 

p) Metodologia; 

q) Resultados e Discussão (podendo ocorrer juntos ou separados, de acordo com a 

opção do orientador e/ou da revista); 

i. Na forma de capítulo (normas do Periódico) 

ii. Na forma clássica 

r) Considerações Finais 

i. Conclusões 

ii. Perspectivas 

s) Bibliografia  

t) Apêndice; 

i. Demais materiais referentes ao produto final 

u) Anexos. 

i. Em caso de trabalhos envolvendo (de forma direta ou indiretamente) 

seres humanos, apresentar parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP); 
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ii. Em caso de trabalhos envolvendo animais, apresentar parecer da 

Comissão de Ética em Uso de Animais (CEUA); 

iii. Formulário de Metadados 

iv. Qualis da Revista na Farmácia; Fator de Impacto (JCR ou SJR) 

v. Ata do Exame de Qualificação. 

 

§ 2º As citações e referências deverão ser inseridas no formato Vancouver, 

conforme normas publicadas nos sites abaixo: 

1) http://www.bu.ufsc.br/ccsm/vancouver.html 

2) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=citmed 

3) http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html 

§ 3º Recomenda-se utilizar o anverso e verso das folhas para impressão do 

trabalho. 

Art. 5º. A defesa do produto final será feita em sessão pública, salvo nos casos de 

conhecimentos sensíveis de interesse da sociedade e do Estado brasileiro, circunstância em que 

deverá ocorrer de acordo com os procedimentos estabelecidos por norma específica da Pró-

Reitoria de Pesquisa e Inovação. 

Art. 6º. O resultado do julgamento do produto final será expresso por uma das seguintes 

avaliações: 

I. aprovado; 

II. reprovado. 

§ 1º – A aprovação ou reprovação deverá ser baseada em avaliação 

individual feita pelos membros da comissão examinadora. 

http://www.bu.ufsc.br/ccsm/vancouver.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=citmed
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html


     

                                                           

 Programa de Pós-Graduação em Assistência e Avaliação em Saúde 

 
Faculdade de Farmácia/UFG, Rua 240, esquina com a 5ª Avenida, s/nº Setor Leste Universitário, CEP: 74605-170 – Goiânia – GO 

Telefone (0xx62) 3209-6442 ou 3209-6044 E-mail: ppgaas@gmail.com 
www.ppgaas.farmacia.ufg.br  

§ 2º – Será considerado aprovado na defesa do produto final o estudante que  

obtiver aprovação por maioria da comissão examinadora. 

§ 3º – No caso de reprovação, a comissão examinadora deverá emitir 

parecer consubstanciado justificando a decisão, que constará como anexo da ata da sessão 

pública. 

§ 4º - O ato público da defesa do produto final e a sua aprovação concedem 

ao candidato o título de Mestre. 

Art. 7º. O discente terá até trinta (30) dias para substituir as versões digitais da 

dissertação, incorporando, se for o caso, as sugestões feitas pelos examinadores durante a 

defesa, para fins de depósito do produto final na Biblioteca da UFG. 

Art. 8° O discente deverá providenciar a entrega de uma versão final (encadernada e/ou 

versão digital) a cada membro da banca. 

Art. 9°. A solicitação da expedição do diploma, pelo discente, deverá ser realizada até 

trinta dias, devendo entregar na secretaria do PPG-AAS os seguintes documentos: 

I. cópia da ata da sessão pública de defesa em modelo-padrão; 

II. cópia do histórico acadêmico assinado pelo coordenador do 

Programa; 

III. cópia do diploma de graduação; 

IV. cópias da Carteira de Identidade e CPF (e passaporte, para 

estudantes estrangeiros); 

V. documento comprobatório de depósito do produto final na 

Biblioteca; 

VI. nada consta da Biblioteca Central; 
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VII. para estudantes estrangeiros com visto temporário, anexar 

cópia do visto válido na data da defesa; 

VIII. para estudantes estrangeiros com visto permanente, o 

diploma de Graduação, exigência do inciso IV, deve ser 

devidamente revalidado e/ou reconhecido por instituição 

credenciada no Brasil; 

IX. para estudantes estrangeiros que realizaram a Pós-

Graduação por meio de convênios (cotutelas ou outros 

acordos internacionais), inserir termo de cooperação
1
.  

Art. 10. Os casos omissos serão discutidos por esta Coordenadoria, amparada pela 

Resolução CEPEC nº 1403 de 2016 e pelo Regimento Geral da UFG. 

Art. 11. Esta instrução Normativa entra em vigor, cento e vinte (120) dias, após sua 

publicação, a saber, dia 11 de março de 2018. 

 

Prof. Dr. Flavio Marques Lopes 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Assistência e 

Avaliação em Saúde – FF/UFG 
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ANEXO I -  Pontuação de Publicação Especializada  em Periódicos 

 

Extrato Pontuação Obtenção dos Pontos 

A1 100 Nº de produtos x 100 

A2 85 Nº de produtos x 85 

B1 70 Nº de produtos x 70 

B2 50 Nº de produtos x 50 

B3 30 Nº de produtos x 30 

Fonte CAPES, 2017. 
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ANEXO II - EXTRATIFICAÇÃO DOS PERIÓDICOS DA ÁREA 

Fonte: CAPES, 2017. 
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ANEXO III – PRODUTOS CONSIDERADOS NA AVALIAÇÃO DA 

PRODUÇÃO TÉCNICA 

PRODUTO/ATIVIDADE PONTOS 

Patente licenciada 100 

Carta Patente  85 

Publicação da Patente 20 

Depósito da Patente 10 

Elaboração de documento para agências internacionais 8 

Elaboração de documento para agências nacionais 5 

Fonte: CAPES, 2017. 
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ANEXO IV – PRODUTOS CONSIDERADOS NA AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO 

TÉCNICA – LIVROS E CAPÍTULO DE LIVROS 

AUTORIA (escolher um item) PONTOS 

Docentes do programa e de outras instituições no país com participação 

discente. 
6 

Docentes do programa e de outras instituições no exterior com participação 

discente. 
6 

EDITORIA (pontuar apenas um item) 

Editora estrangeira ou nacional com catálogo na área e com corpo editorial. 5 

Editora estrangeira ou nacional sem catálogo na área e com corpo editorial. 3 

Editora estrangeira ou nacional sem catálogo na área e sem corpo editorial. 2 

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 

Publicação em idioma estrangeiro 4 

Prêmios nacionais, estrangeiros ou internacionais 2 

Natureza (pontuar apenas 01 item) 

Didáticos 2 

Técnicos/científicos 4 

TIPO DA OBRA E NATUREZA DO TEXTO (pontuar apenas 01 item) 

Obra completa 4 

Coletânea 3 
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Dicionário/Verbete 2 

Pontuação Total  

Fonte: CAPES, 2017. 


